
ررمتم الله صفات عبادة  في... :الطالب كك ضضا يجوز ل أنه ذ كرة هناك وأي عببببا
مببا نحوهببا عبببارة أو اللببه، فضل قولهم: نشكر وهو أل العامة بين شائعة
وجل. عز الله فضل يشكرو ن يعني ال ن أذكرها
نعرف. عشا ن ال ن : اذكرالشيخ

مم دالطالب فضله. ونشكر الله : نح
نعمششة اشششكروايقببول: ((  ومتعببالى متبببارك الله أليس طيب : أيالشيخ

))؟ الله
: نعم.الطالب
اللببه، أنعم يعني: ما الصفة هي ما المخلوقة الله نعمة :  والمرادالشيخ
رر كذلك رك كعل إني معناه ليس الله فضل أش ركورة الصفة هذه أج رش لكن م

نن الذي الفضل هذا يي به الله كم عليه. الله أشكر عل
العبارة؟ هذه جائزة : يعنيالطالب
شيء. فيها : ماالشيخ

الببذين البصببرة  علماء...))  والنهار بالليلشيخ: ((  يا : قولهالطالب
اليات؟ هذه مثل على متجيبو ن  كيف...  الحروف.. ينكرو ن
يناالشيخ مح ه قاعب دة ل دينا فيك الله بارك :  نل إذا أن ءء علبى القبرآ ن كد شبي

كة فل جائز كمن عبر ضيا: إذا واح دة، هذه خالف، ب فببي النحويببو ن اختلببف ثان
نننا مسألة كب ع فإ رت ضل شرعي دليل فيه ما الهسهل، ن هببؤلء أو هببؤلء يؤي د مث

كب ع رت رأيتببم إذا أنكببم على القاع دة هذه طلبنا أعطيت ق د وأنا الهسهل، فن
رعوا شببيء فببي مختلفيببن الكوفببة وعلمبباء البصببرة علمبباء كب رمت الهسببهل فببا

رذ نعببم، الراحة، على لله وقولوا: الحم د اللببه شبباء إ ن القاعبب دة هببذه رخبب
قومك. إلى متحملها عشا ن معك

ن نالطالب للع�ظ الهسل م شيخ : ل كغ ري
للببع�ظ الهسببل م شببيخ هذه بمثل هي مي هذه : لالشيخ لمن إذا فيمببا ريغ رضبب
ضنى الفعل مهسب مع ننا((مثل:  الجر حرف ينا بب  عي رر اللششه عباد بها يش

رب بمعنى يقول: (بها) الباء كمن  منهم)) كر ممن) يش ونحن الله، عباد منها (
كلى نقول: ل، رو كل لمن أ ن ا كض ضنى الفعل رمت مهسببب مع أمببا فهمببت؟، الحببرف ينا

بحنون(( معنا التي اليات بب رس متستقيم.   فل)) بالليل له  ي
...  ... الجهمية:الطالب
بالكفر. عليهم أحكم إني أهستطي ع ما والله هذه ل، :الشيخ

الله علو على شيخ يا عقلية ....:الطالب
ا هبم لكبن يخبالف ما الشيخ: إي نريب د لكبن اللبه علبو ننكبر يقولبوا: م



رره لس يو نف رل رع نسم ع عالي الق درة عالي أنه يعني المعنوي بال البصر عالي ال
ذلك.  أشبه وما

الية بهذه واهست دلوا علم بأنه السحر عن....... : الطالب
عبن قبال متعبالى اللبه أليبس علبم نقول: السبحر نحن  السحر؟:الشيخ

فل فتنة نحن إنما يقنول حتى أحد من يعلمان  وما((الملكين: 
) مببا) وزوجه المرء بين به يفرقنون ما منهما فيتعلمنون تكفر

علم. أنه إشكال فيه
الية  هذه...: الطالب
ن ن يريبب دو ن كببأنهم يعني بصحيح هو ما هذا : لالشيخ الببذي هسبباحر هببذا أ
ك ده رلم عن ممقال: ((  الكتاب من مع مم )) ما الكتاب من عل مببن قببال: علبب

ن ن ثم السحر، لير أ ن يمكن ل السحر إ كغ ليببل السببحر الحقائق ري كخ الشببياء ري
كعل أنه بمعنى يعني كر ى المسحور يج ضكا الساكن ي لر لرك متح ضنا والمتح هسبباك

[قط ع] أ ن أما
تت((: القارئ زز رت ته تت  ... ا رب رر زن رو إذ ي إإ زل رها ا ريا تح إي رأ تح بم رتى رل تنو رم تل به ا زن إإ
رلى بل رع ٍءء بك تي مر رش إدي زن رق إإ رن *  إذي زل رن ا بدو إح تل رنا إفي بي إت ريا رن ل آ تنو رف تخ ري

رنششا تي رل تن رع رمشش رف رقششى رأ تل إر إفششي بي زنششا مر ال تيشش تم رخ تن رأ إتي رمشش تأ ننششا ريشش إم رم آ تنو ريشش
إة رم ريا إق تل بلنوا ا رم تع تم رما ا بت تئ به إش زن رمششا إإ رن إب بلششنو رم تع مر رت إصششي زن رب إإ رن *  إذي زلشش ا
بروا رف إر رك تك بذ زما إبال تم رل به رء به رجا زن إإ مب رو رتا إك مز رل إزي إه * ل رع إتي تأ بل ريشش إطش ربا تل ا

تن إن إم تي إه رب تي رد تن رول ري إه إم إف تل مل رخ إزي تن رتن ٍءم إم إكي ٍءد رح إميشش )[فصببلت:) رح
39-42.[

((ومتعالى:  متبارك الله قال الرجيم الشيطا ن من بالله أعوذ : بسالشيخ
و(آيببات) مببن) للتبعيببض ()) خاشششعة الرض تششرى أنك آياته ومن
ر ع رة العلمببة وهببي آية جم كنبب لي كع ممهببا الم رلو رع كم لل مل ليببن علمببة فكبب كمهببا متع معلو

رده ل د )) (أنببك) خاشششعة الرض تششرى أنك آياته من((  آية، فهي ومتح
يل هنا الخطاب رك نمتى كمن ل كأ كت ربه ي صصا وليس خطا عليببه اللببه صلى بالنبي خا

رم وهسلم كل ن ن واع مح د إلى الموجه الخطاب أ أقسا م:  ثلثة إلى ينقسم وا
نل الول: ما رل د ننه على ال دلي صص أ وهسببلم عليببه الله صلى الله برهسول خا

نل والثبباني: مببا بببه، خبباص فهببو للعمببو م، فهببو العمببو م علببى البب دليل د
كل ل والثالث: ما يح هببذا علببى ول هذا على فيه دلي مصبب صصببا يكببو ن أ ن في خا

ضها يكو ن وأ ن بالرهسول نج لل مو رك ربه، يتببأمتى كمن ل متعببالى: قببوله ففببي خطببا
صص ) الخطاب) وزرك عنك * ووضعنا صدرك لك نشرح  ألم(( خا

رذ والسببل م الصلة عليه بالرهسول ن ن إ نمتى ل هببذا أ كأ قببوله وفببي لغيببره، يتبب



تغ الرسنول أيها  يا((متعالى:  بل أيضا ) هذا) ربك من إليك أنزل ما رب
صص النسششاء طلقتششم إذا النششبي أيهششا  يا((متعببالى:  قوله وفي به، خا

النششبي أيهششا ياقال: ((  لنه عليه؛ ال دليل دل عا م ) هذا) فطلقنوهن
نل يأمتي ما )) وغالب طلقتم إذاقال: ((  )) ثم ول لهذا دليل فيه يكو ن أ
نما لهذا مه أنه فنقول: إ نج كو رتبه والسبل م الصبلة عليه للرهسول رم ر ن وأم و رك مت

مة كي لهس لل خطاب يقال: إنه أ ن وإما ذلك، في به متأ خطببابه، يتبأمتى كمبن لكبب
خبباص هنببا الخطبباب )) هببل الرض تششرى أنششك((  اليببة هببذه فببي

ص م هو بل ل، بالرهسول؟ ن ن إما ولغيره، له عا كره أ مل غي فببي ذلببك فببي داخبب
رصل نما المخاطبة أ كب ع وإ نت  بال
نبببات فيهببا ليببس هامبب دة يابسببة )) أي خاشعة الرض ترى أنك(( 

ضقببا )) اهششتزت((  المطببر )) يعنببي المششاء عليهششا أنزلنا فإذا((  إطل
رت متحركت كب كر رت (( و كخ كف رت، )) انت كل كع )) أي الماء عليها أنزلنا فإذا((  و

نز )) أي اهتزت((  المطر ماء كتبب رمتهببا اه مقهببا مببن نبا ن ن المببراد وليببس فو أ
كض يز نفسها الر كت ره نننا مت رعر ل ل لوز كنا وإ ن بذلك نش كج رزهببا متكببو ن أ ن رن اهتزا
ضزا ضرا اهتزا كهببر الببذي لكن يسي ننهببا يظ ربت((  النبببات،ب اهببتزت أ )) أي ور

رت كل رخ المؤلف إليه أشار ما المراد وهل ع مريب د عن دما الرض انتفا الحبببة رمت
رر ج أ ن ننهببا متخبب مفببخ الحبببة فإ رنها أراد إذا ثببم الرض ببباطن فببي متنت رصبب أ ن رغ

رر ج رت أو ))؟ ربت((  معنببى هببو هببذا فهببل الرض رف ع يخ كلبب المعنببى: ع
ممل بالنبات؟ كلت وهذا: أنها هذا يحت ننه بالنبات كع نما وأ كر كل ككبب ضل اهتزازهببا ذ أو

كر الخفيف النبات اهتزاز كك نو ذ رل رلببو، الببتي الكبيرة الشجار النبات ع لل متع كبب
المششنوتى لمحيششي أحياهششا الذ ي إنوجل: ((  عز الله ثم ممكن، هذا
الرض أحيببا )) أي أحياها الذ ي إن)) ((  قدير شيء كل على إنه

ك دة متبرو ن كما )) والجملة المنوتى لمحيي((  الخاشعة بمؤكب دين: مؤكب
ليت و(المومتى) جم ع (إ ن) والل م، بنببي ممببن مببات كمببن كل بهم والمراد كم

مرهم آد م مر فهو وغي )) قششدير شيء كل على إنه((  إحيائهم، على قاد
ضضا إنه((  كل قششدير شيء كل علىبب(إ ن) و((  مؤك دة جملة )) أي )) كبب

مدر عليه ق دير فالله شيء الموجببود، إع دا م وعلى المع دو م إيجاد على قا
لير متثبيت وعلى الثابت متغيير وعلى كغ مدر شيء كل المت هببذه ففببي عليه قا
فوائ د: الية

ن ن ضل: أ نو مت ممن أ ممته على ال دالة الله آيا كر ن ن ق د إذا الهامبب دة اليابسة الرض أ
كزل رت الماء عليها ن كت رت نب نز كت رت واه كب كر كعببل أ ن يسببتطي ع أح د وهل و مثببل يف

ض دا ذلك؟ تزرعششنونه * أنتم تحرثنون ما  أفرأيتم((متعالى:  الله قال أب



كغ مهمببا يستطي ع أح د ) ل) الزارعنون نحن أم كت أ ن القببوة ممببن بلبب مببب رين
ن د ى وق د ضواح دة، ورقة أيهششا  يا((فقببال:  الخلببق جمي ع وجل عز الله متح

زن لششه فاستمعنوا مثل ضرب الناس بعنون الششذين إ دون إمششن تششد
بقنوا لن الله نبا يخل د د ) وهذا) له اجتمعنوا ولنو ذبا كحبب الكببوني بببالمر مت

ن د ى القبب دري، ره ومتحبب تل((فقببال:  الشببرعي بببالمر الخلببق اللبب بقشش إن   إئشش رل

إت رع رم رت تج بس ا إلن نن ا إجشش تل رلششى روا تن رع بتنوا رأ تأ إل ريشش تثشش إم رذا إب إن رهشش ترآ بقشش تل ل ا
رن بتنو تأ إه ري إل تث إم ضذا88)[الهسراء:) إب مجز فالنسا ن ] إ كا ن.  مهما عا

رسببوس اليببة: الهسببت دلل هذه فوائ د ممن الموعببود علببى المنظببور بالمح
ن ن المنتظر رهه: أ نل الله وج ك د نبببات وهو المحسوس المنظور بالشيء اهست
كظر شيء على هام دة كانت أ ن بع د الرض كت بعبب د المببومتى إحيبباء وهببو من
مومتهم.

كلل وفيه ضضا: الهست د ن ن العقلية، بالدلة أي م دل النسببا ن أ كت رسببوس يسبب بالمح
ن ن يعني المعقول، على كة أ كر ر د لل هبذا علببى اللبه رقب ر د ممته علبى متب كر ر د علبى رقبب

الخر. 
ن ن القياس أيضا: اهستعمال فوائ دها ومن مبت؛ القياس وأ ن ن ثا متعببالى الله ل
كس كء قا مء على المومتى إحيا الرض.  إحيا
ممن مكي د الية فوائ د و مغي ما الكريمة: متأ ر ده ينب مء متأكي بإنكببار ذلببك كببا ن هسوا
مكر لك أو من يك ش ن ن المر؛ أهمية أو شا نما متكو ن التأكي دات ل المر لهمية إ
نما م ع وإ رف كر لدد الشك ل كر نت ك ن حتى الشيء في وال ضرا يكو صيا، أم نما يقين لثبات وإ

ككر، الشيء ضل المن مطب الية كانت إذا فمث فهببذا البعث ينكرو ن الذين رمتخا
ملثبات كبات ا رث ككببر ممل كره شببيء إثبببات يعنببي رمن اليببة كببانت وإذا قببو م، أنكبب

مطب ررنا وإذا والتردد الشك لرف ع فهي ذلك في يترددو ن كمن متخا ن د ننهببا قبب أ
الموضببوع لهميبة المبر لهميببة فهو إنكار ول عن ده شك ل كمن متخاطب

ن ن ر دو الذي هو بذلك اليما ن ل كمل أ ن إلى النسا ن يح النسببا ن أ ن لول يع
كعث هسوف بأنه يؤمن كز ى ريب ريجا كر لكا ن و مبا أكبثر العمبل، علبى نشيط غي

رط لش كن رفه هو العمل على النسا ن ري القيامة.  يو م خو
 إنه((لقببوله:  وجببل، عببز اللببه قبب درة الكريمة: عمو م الية فوائ د ومن
رزه فل )) قدير شيء كل على مج ممه ملتما م شيء ريع كمببا م عل قبب درمته، ومت
رز ه اللششه كششان  ومششا(( :متعببالى اللببه قببال ٍءء إمششن إليعجشش فششي شششي

ن ن) قششديرا عليمششا كان إنه الرض في ول السماوات العبباجز ) ل
ك د م يكو ن أ ن إما ممه لع كفى ق درمته، لع د م يكو ن أ ن وإما عل وجل عز الله فن

نين العجز ن ن وب انتببه الخ ولب د يا { انتبه وق درمته علمه كمال بسبب ذلك أ



ضذا } طيببب الجلل )) ذكببر قششدير شششيء كششل علششى اللششه إن((  إ
كفر السيوطي ضمببا المائبب دة هسببورة فببي ولببه لنببا الله غ ضرا كل قببال: " منكبب

نص كخ رل و كمته العق مدر عليها فليس ذا كقا شببيء كل يقول: على كأنه " يعني ب
ممته على إل ق دير ضرا عليها فليس ذا مل أنببه شك ل وهذا قاد كببأنه منكببر قببو
ضل: هل يقول م در مث كي أ ن على وجل عز الله يق منبب كسببه؟ ريف كلمببه، علببى نف

مل نقول: هذا ن ن هساقط؛ قو أمببا الممكببن بالشببيء متتعلببق إنمببا القبب درة ل
محيل وليببس مسببتحيل، فهببو المسببتحيل الشببيء كت ل، قبب درمتنا علببى مسبب

كرة على المستحيل غير ق درمتنا على المستحيل المسببتحيل لكن الله، رق د
نلق أ ن يمكن ل فإنه لذامته كع نل ق درة غير ول ق درة به متت قال ولهذا العلم، إ

مريني نفا نس ءة في ال كر ر د رق رت العقي دة: ب كق نل مكن، متع رم رم اللببه عفببا للجلل فيقال مب
ن ن أردت وعنه: إ ن عنا مني أ ن على بقادر ليس الله أ مر فهببذا نفسببه ريف أمبب
مرد غير ضقا؛ وا ننه أردت وإ ن بهذا، متتعلق ل الق درة ل ن إطل على قادر غير أ
كفصببل يببأمتي وأ ن البب دنيا السماء إلى ينزل أ ن كتوي وأ ن عببباده بيببن لل يسبب

مذب، فهذا الختيارية الفعال من ذلك ونحو عرشه على قببادر هببو بببل كبب
نن ذلك على رو ن ممببن وعنببه عنببا اللببه عفا السيوطي لك كر ن ن يبب الفعببال أ

رقو م ل الختيارية ن ن يعني بالله مت يسببتوي ول ينببزل يمكببن ما الله يقول: إ
ممتي ول ن ن القيامة؛ يو م يأ مد ث زعمه على هذه ل نلببق ل والحببواد ث حببوا كع متت
كء فلسفة هذه حال كل على بحاد ث، إل مبا أكبثر ومبا الكل م أهببل بها جا

رمهم الكل م، من به جاءوا م م وكل مل فيببه، فائبب دة ل كل م، فببي كل بل متطويبب
دد فائ دة، بل للوقت إضاعة فائ دة، كؤ يك إلى رم نش لدد ال كر ولهببذا فائ دة، بل والت

رر قال كث صكا الناس بعضهم: " أك رل المببوت عن د كش بببالله، " نعببوذ الكل م أهبب
رنوا لم لنهم لماذا؟ رب روها والسنة الكتاب على عقي دمتهم ي كن ءت على ب نيببا مم وه
لنوها صيات ظ مل رق للوا كع كض  إن((وجل:  عز ربنا قال كما نقول نحن وأضلوا، ف

مفي، ) فقط) قدير شيء كل على الله مببن أوهس ع فهو العلم أما ويك
ن ن الق درة؛ من أوهس ع العلم الق درة والمسببتحيل بببالواجب يتعلق العلم ل

رم يعني والممكن، للق الله عل كع لل مت رك قال بالمستحيل حتى يتعلق شيء ب
) وهببذا) لفسششدتا اللششه إل آلهششة فيهمششا كششان  لششنو((متعببالى:  اللببه

نلببق ذلببك ومبب ع مستحيل أهششنوائهم الحششق اتبششع  ولنو(( العلببم، بببه متع
رمششن والرض السششماوات لفسششدت ضضببا ) وهببذا) إفيهششن و ممببن أي
وجل.  عز الله حكمة على المستحيل

فببالله الخصببوص علببى بببالعمو م الكريمببة: الهسببت دلل اليببة فوائ د ومن
نل متعالى ك د ممته على اهست كر ر د خباص بب دليلين: أحبب دهما المببومتى إحيباء علببى ق



العببا م: مومتهببا، بعبب د الرض إحيبباء الخبباص؟ هو ما الخاص، والثاني: عا م
ن ن الفائبب دة هببذه علببى )) وينبني قدير شيء كل على (( إنه العببا م أ
رل كو ك ع يتنا كر وق د أفراده جمي كك قوله في وهسلم عليه الله صلى النبي ذلك كذ

كم حين نل كته ع نم له د رأ كش بتم فقششد ذلششك فعلتم  إذا(قال:  الت تم زل علششى رسشش
بل ٍءد ك ضل) والرض السماء في صالح عب مري قال إذا  فمث ردو الرجببل: 

رقف. يشمل ممي ع كو ل دور؟ ج ال
: نعمالطالب
ولببو السببيارات، جميبب ع لفل ن. يشببمل قال: هسيارامتي ولو : طيب،الشيخ

مئي كمل قال: نسا م دي ولببو لببه، امببرأة كببل طوالق. يش أحببرار. قببال: عبيبب
نل شمل ن ن المهم عب د، رك ك ع يتناول العا م أ مده جمي  طيب أفرا

يخفششنون ل آياتنششا فششي يلحششدون الذين  إن((وعل:  جببل قببال ثببم
ممن ) يقول) علينا كح د المفسر: "  كح د أل كل ممن و ر دو ن (ألحبب د) متكببو ن "  محبب رل ري

ر دو ن، كح رل كي كح د)  كل رل و( مللحاد أو اللح د وأص كميل هو ا لمي ومنببه الببب اللحبب د رهسبب
ض دا مله لح ري كم ضذا القبر، جانب إلى مل أين؟ من د) مأخوذة ح (ل المادة فهذه إ
رلو ن آيامتنا) أي في (يلح دو ن فمعنى الميل من آية و(آيامتنا) جم ع فيها، يمي

رت مسم متعالى الله وآيا قسمين:  إلى متنق
مت نزل الوحي وهي شرعية آيا كن مت والرهسبل، النبيباء على الم نيبة وآيبا مر ك د ق
لل المخلوقات وهي مت المخلوقات ك لل ق درية آيا ر د مقهببا على مت مل مئهببا، خا وبار
رر يقول ذلك وفي رق الشاع مد قوله: في الصا

ضبا فوا           كصى كيف عج ر ده كيف أ م       الله  ريع كح الجاح د يج
ءء  كل  وفي           مة    له   شبببببي لل       آي ننه   على   مت د واح د  أ

لل  مة المخلوقات ك ضذا الله، آيات من آي جمي ع وهي قسما ن: كونية اليات إ
نزل الوحي وهي شرعية المخلوقات، كنبب الصببلة عليهببم الرهسببل علببى الم

ثلثببة: أمببور ممببن بواح د يكو ن الكونية اليات في اللحاد طيب والسل م،
مد وإما الله، غير إلى بإضافتها إما باعتقبباد وإمببا فيهببا، لله رمشارك باعتقا

ءن معي رتها ثلثة: الول هذه؟ كم فيها لله رم كب ضل: فيقببول  اللببه غير إلى نس مث
أو الكونيببة، اليببات فببي إلحبباد هببذا الطبيعيببة القببوة السماء خلق الذي

لبر يقول: الذي أ ن مثل فيها لله رمشارك اعتقاد ك د والما م الله هو الكو ن ي
ءن الثالث: اعتقبباد الرافضة بعض متقوله كما الفلني يعنببي فيهببا للبه معيبب

كجز الله كأ ن كخر فأعانه والرض السماوات إقامة عن ع اللحبباد هو هذا آ
ادعششنوا  قل((متعببالى:  قببوله يشببير هببذا وإلببى الكونيببة اللببه آيات في

فششي ذرة مثقششال يملكششنون ل اللششه دون مششن زعمتششم الششذين



لششه ومششا شششرك من فيهما لهم وما الرض في ول السماوات
ركببل) ظهير من منهم ذرة مثقششال يملكششنون ل((  نفاهببا الثلثببة ) 

ومششا((  الهسببتقلل هسبببيل )) علببى الرض في ول السماوات في
مبببا )) أي له وما((  المشاركة هسبيل )) على شرك من فيهما لهم

معيببن، )) أي ظهير من منهم((  لله فببي نقببول: اللحبباد ثانيببة مببرة رم
 هو؟ ما صالح يا الكونية اليات

أو وجبل، عبز للبه مشبارك اعتقباد أو اللبه، لغيبر بإضافتها : إماالطالب
لله. معين اعتقاد
اعتقبباد أو فيهببا للببه مشببارك اعتقاد أو الله غير إلى بنسبتها : إماالشيخ
لل فيها لله معين ممببن نزل ما هي قلنا: إنها الشرعية اليات إلحاد، هذا ك

رهسل على الوحي مفهببا بتكذيبها يكو ن فيها اللحاد الله، رر متهببا ومتحري كف ومخال
ضضا مبها بثلثة يكو ن أمور ثلثة في أي مفهببا أو أمور: متكببذي متهببا، أو متحري كف مخال
كمببن الشرعية اليات في اللحاد هذا نذب ف ن ن كبب ض دا وقببال: إ ضل محمبب لببم مث

رل مز رمه وإنما وحي عليه ين لل كع كشر ي مح د، فهو ب كمن رمل كفهببا و نر كر ح نيبب معناهببا وغ
نيببر أو كظهببا غ محبب د فهببو لف رل ن ن رم ضظببا يكببو ن التحريببف ل معنببى، ويكببو ن لف

كمن كلفها والثالث:  مح د فهو خا رل كمن رم كصى ف محبب د فهببو اللبه ع ننببه رمل ليبس لك
رمه الذي اللحاد كه رخرو ج وهو نف م د هو بل ال دين من ال مح ضدا رمل مببا بقبب در إلحا

فيه يرد  ومن((متعالى:  قوله ذلك دليل والمخالفة، المعصية ممن فعل
دليببل هسببمعي، هببذا ) البب دليل) أليششم عذاب من نذقه بظلم بإلحاد
نننا عقلي ملف والعاصببي الميل هو اللغة في قلنا: اللحاد أ أوامببرلل المخببا
مئل أخ يا يكو ن الشرعية اليات في اللحاد شك، بل ما

: ثلثةالطالب
نل : بثلثةالشيخ ثلثة؟ من بواح دة و

نما بثلثة ممن : بواح دالطالب مبها إ مفها أو بتكذي متها. أو متحري كف مخال
ر دو ن الذين هؤلء طيب الشيخ: متما م، مح اللببه يقببول هذا في أو هذا في ريل

رفنون لوجل: ((  عز كفى يخفنون ل((  نفي صفة )) هذه علينا يخ )) ن
كفى أ ن وجل عز الله كذا؟ هؤلء عليه يخ كمبا كمببال مل ممببه، ملك رم عل كلبب ننببه واع ل أ

كج د أ ن يمكن مي الله صفات في ريو رف رحض ن يل بببل م كفببى مببا ركبب عببن اللببه ن
مسه لمن فهو نف كض رعها وهذه وإثبات لكمال مت رط ل عن دك قاع دة د لر بها، متف

كج د ل مي الله صفات في ريو رف رحض ن يل بل م كفى ما رك مسه عن الله ن ننه نف فببإ
من لم كض ضل لكمال، مت ممه لكمال )) ليش؟ علينا يخفنون ل((  فمث ن ن عل فببإ

مط العلببم كامببل متعببالى اللببه ل أنششا يحسبنون  أم(( شببيء بكببل رمحيبب



بلنا بلى ونجنواهم سرهم نسمع ضذا ) طيب) يكتبنون لديهم ورس إ
كفببى ل علينا) أي يخفو ن (ل رنهم ول حببالهم علينببا متخ العلببم، ملكمببال أعيببا
نته دي د بها المراد الجملة بهذه المراد..و يي لبنك: يا متقول كما ال كنبب رب رب كهبب اذ

كما يي متخفى ل فإنك شئت مل ني يخفى ل عل الته ديبب د بهببا فالمراد فعلك، عل
الذين  إن((وجببل:  عببز اللببه قببال إذا لنببه الته ديبب د؛ غايببة فببي وهببي

ر د ) فسوف) علينا يخفنون ل آياتنا في يلحدون مع كمت مئص متر مببن الفرا
رحمببه " المؤلف )) فنجازيهم علينا يخفنون ل((  قال ثم الوعي د، هذا

المؤلببف متفسببير " ففببي بالتكببذيب آيامتنببا) القببرآ ن يقببول: " (فببي اللببه
كلبط: اليبات وهبذا الشبرعية اليبات هنبا اليبات جعل قصور: أول: أنه غ

ضيا: أنه أعم، كعل لم ثان ءع إل الشرعية اليات في اللحاد يج كنببو ممببن واحبب د ب
ن ن وق د التكذيب وهو اللحاد ن بواحب د يكبو ن فيهبا اللحباد قلنا: إ ثلثبة م

 طيب المخالفة أو التحريف أو التكذيب أمور: إما
ننششا يششأتي أمششن خيششر النششار في يلقى  أفمن((متعالى:  الله قال إم آ
نل ) الجواب: الثاني) القيامة ينوم  الول؟ و

)). القيامة ينوم آمنا يأتي من: (( الطالب
وجببل عببز اللببه مببن )) اهسببتفها م النشار فشي يلقى أفمن: (( الشيخ

مر النار في يلقى  أفمن(( زمن خي )) القيامششة يششنوم آمنششا يأتي أ
يببؤمتى) [كببذا] هببذا قببوله: (أفمببن وفي طيب، الثاني أنه شك ل الجواب
رة كجبب ضذا علينششا يخفششنون ل((  قببوله نتي علينببا يخفببو ن فببالمعنى: ل )) إ

مقيهم رل رن ن ن النببار فببي وهس يخفنون لقببوله: ((  ممببن النتيجببة هببي هببذه ل
مقيهم علينا يخفو ن المعنى: ل )) فيكو ن علينا رل رن رروني: النار في وهس مب وأخ
كقى أفمن نمببن خيببر النار في ريل ن ن والجببواب القيامببة؟ يببو م آمنببا يببأمتي أ أ
ءت الناس كمن واح د بصو ممتي هسيقولو ن:  ضنببا يأ ريببر، فهببو القيامببة يببو م آم كخ ال

ن ن هببذا )) (يلقببى) يفيبب د خير النار في يلقى أفمنوقوله: ((  أهببل أ
رلوها ل وردوها بالله- إذا -والعياذ النار رخ ننهببم رمختببارين ول طائعين ي د ولك

رو ن كق ضء ريل كقى كما إلقا زلمششا((متعببالى:  الله قال الجبل على من الحجر ريل  ك
ري إق تل مج فيها بأ رلهم فنو متعببالى: فيها) وقببال ألقي ) (كلما) خزنتها سأ

نعنون  ينوم(( رد إر إلى بي ععششا جهنم نا يببذهبوا، أ ن يريبب دو ن ل ) لنهببم) د
كت ق د ولكن ن ن ثب نثل النار أ كم رمتو ن كالسراب لهم رمت ضعا إليها فيأ نقول: ل هسرا

نثببل هبي منافاة كم ررب يريبب دو ن وهببم كالسببراب لهبم رمت لشبب إليهببا فيبأمتو ن ال
ضعا رفوا إليها وصلوا فإذا مهسرا ءذ النار أنها وعر مئ مقفو ن حين لعو ن ثببم ي ك د إلببى ريبب

صعا جهنم نار كذنا د كقببو ن ثببم منها وإياكم الله أعا ضء، فيهببا ريل وقببوله: (( إلقببا



مر زمششن خيشش ننششا يششأتي أ إم ل الببذين المؤمنببو ن )) وهببم القيامششة يششنوم آ
ر دو ن مح رل منين، القيامة يو م يأمتو ن هؤلء الله آيات في ري مم متعببالى: اللببه قال آ

بسنوا ولم آمننوا  الذين(( إب )) المن لهم أولئك بظلم إيمانهم يل
زمششن((  طيب والخرة، ال دنيا في الخرة؟ أو ال دنيا في إتي أ ننششا يششأ إم )) آ

ضنا) لماذا إعراب مم كرت (آ كلها بالنصب صا مضارع؟ فعل وقب
: حالالطالب
الفاعل؟ أين : حال،الشيخ

(يأمتي) : فاعلالطالب
متر : الفاعلالشيخ كت نمببن مس ممتي التق دير: أ ضنببا هببو يببأ مم يببو م القيامببة، يببو م آ

لمي والنشور البعث يو م به يعني القيامة رهس ثل ث: لوجببوه القيامببة يببو م و
ن ن الول متعالى: قال كما العالمين لرب قبورهم من فيه يقومو ن الناس أ

ننه )،) العالمين لرب الناس يقنوم  ينوم(( كقا م الثاني: أ العبب دل فيه ري
بع((متعببالى:  قال كما رض )،) القيامششة ليششنوم القسششط المششنوازين  ون

ننه ر م والثالث: أ كقا آمنششنوا والششذين رسششلنا لننصششر  إنا(( الشهاد فيه ري
كي ) فلهذا) الشهاد يقنوم وينوم الدنيا الحياة في لم ك م رهس القيامة يو

الخ؟ ثل ث لوجوه
قبورهم من الناس لقيا م : إماالطالب
 ال دليل؟ العالمين لرب قبورهم من الناس : لقيا مالشيخ

)) العالمين لرب الناس يقنوم  ينوم((: الطالب
 الثاني؟ واح د، : هذاالشيخ

الشهاد : الثاني: قيا مالطالب
 ال دليل؟ : نعم،الشيخ

 ..)) الشهاد يقنوم وينوم: (( الطالب
 الثالث؟ : طيب،الشيخ

بالقسط الموازين : قيا مالطالب
كقا م : أنهالشيخ  ال دليل؟ الع دل، فيهم ري

)). القيامة لينوم القسط المنوازين ونضع: (( الطالب
زمن(( فيببك، اللببه بببارك : طيبببالشببيخ القيامششة يششنوم آمنششا يأتي  أ

بلششنوا رم (( والوعيبب د والته ديبب د النببذار هببذا ) يعنببي: بعبب د) شششئتم مششا اع
ضضببا جملببة )) وهببذه شئتم ما اعملنوا يك بل الته ديبب د متفيبب د أي يعنببي: كشبب
رلوا )) بصششير تعملششنون بما إنه((  الشر من أو الخير ممن شئتم ما اعم

ضذا كحة )) ليست شئتم ما اعملنوا((  إ ن ن إبا كمل النسا ن أ كمببا شاء ما يع



ن دعي ن ن هؤلء ي نية أ لر رح كل أ ن ال كم ير النسا ن الكفار هؤلء عن د شئت ما متع رح
رن دينه في م دي ير شاء، بما كي مقببه في رح نلببق أخل كخ ير شبباء، بمببا يت بأعمبباله رحبب

نية نقول: ل، ونحن عن دهم، هكذا شاء ما يعمل لر رح لق هببي المطلقة ال لر البب
كلق رط رم ررت إذا لنك الب نر نت الشرع رقيود من متح نيبب د كق رقيببود مت ولهببذا الشببر، ب

ربوا في القيم ابن يقول لق ممن النونية: " هر لر رقوا الذي ال مل هببو " مببا لببه رخ
يق لر رقنا الذي ال مل رلوا وجل عز الله عبادة له؟ رخ رب رلببوا " يعنببي " و رت رب لق ا مر " ببب

ض دا " صاروا والشيطا ن النفس مسهم عبي مطين لنف كيا نش لروا وال لقهببم ممببن ف ر
لقهببم إلببى لله ن ن والشببيطا ن، للهببو ى ر مششا اعملنواقببوله: ((  فنقببول: إ

ننببه إباحببة ليببس بمعنببى إطلقا )) ليس شئتم مب وهببو مته ديبب د ولك أهسببلو
صي مب كر كزل منذ مبين ع ك ده ولهذا هذا، يومنا وإلى القرآ ن ن نك  إنششه((بقببوله:  أ

زنششه" ((  لهم المؤلف: " مته دي د ) قال) بصير تعملنون بما )) الضببمير إ
)) بصششير تعملششنون بماوقببوله: ((  وجل عز الله على من؟ على يعود

ل د م بصير تعلمنون بماوقوله: ((  عليم، أي رق مله على ))  لسببين:  عام
اليببات لتناهسببب فهببو اللفظببي أمببا والثبباني: معنببوي، أح دهما: لفظببي،

رؤوس كيات رر كلمو ن كما الكريم والقرآ ن ال ء ن نببزل متع مبببي بلسببا ريراعببي عر
نتناهسب ننببه والفائ دة والمعنوي، اللفظي ال ل د الثانيببة: أ كشبب ض دا أ م ديبب إذا ممببا مته

ضرا كجاء لخ مله عن متأ مم ضمببا يكببن لببم يقول: لو كأنه عا مل لي عا ك ن شببيء بببأ لكببا
ضما مل رصر فهنا بأعمالكم، عا كح كنه لهؤلء الته دي د ملبيا ن ال مفببي يقببول: لببو كأ كخ
لل عليه كف لم شيء رك رخ  أعمالكم عليه كي
فوائ د: الية هذه في

رم ن ن ذلببك وجببه اللببه، آيببات فببي اللحبباد أول: متحريبب ن دد متعببالى اللببه أ هبب
الله.  آيات في الملح دين

رت نتقسيم اليات ثانيا: إثبا م دنا ممببن وال صي عنبب منبب رب والهسببتقراء التتببب ع علببى م
ن ن إثبات يعني أفهمتم؟ فيهبا ليببس اليبة وشببرعية كونيبة آيبات له الله أ

لب ع لكن ذلك كت نت رمنا والهستقراء بال مل ن ن ع مت أ قسببمين: إلببى متنقسببم اللببه آيا
نية مع وكونية. شر

ر د الية فوائ د ومن م ديبب مح دين الكريمة: مته رل رم ن ن الببب م ع اللببه بببأ ملبب نط ل عليهببم رم
أحوالهم. من شيء عليه يخفى
رة ومن كع كهس ننه ومتعالى متبارك الله علم فوائ دها:  شيء. عليه يخفى ل وأ
ن ن ومن مب اللحاد فوائ دها: أ كب يلقششى  أفمن((لقببوله:  النببار لبب دخول هس
رثل) النار في مم الملح دين.  كمن؟ ) 
ممن ن ن الية فوائ د و كقو ن -والعياذ النار أهل الكريمة: أ رل ري ضء فيهببا بالله-  كقببا إل



ك ن لعو ك د ري صعا إليها و ضة كد كن ضل لهم إها كل رذ مإ رقى أفمنلقوله: ((  و النششار في بيل
.((

ممن كنهما شيئين بين المفاضلة الكريمة: جواز الية فوائ د و التببباين ممببن بي
ضمببا والرض السببماء بيببن ممببا أكببثر البب دليل: معنببا؟ أنتببم للخصببم إفحا

)) القيامششة يششنوم آمنششا يأتي أمن خير النار في يلقى  أفمن((
صل ن ن يعرف ك رجببل ممببن لكببن الهسببتفها م إلببى حاجببة ل وأنه خير الثاني أ أ

رصم مإفحا م كخ كمة ال  آلله((متعببالى:  قببوله ذلببك ونظيببر عليببه، الحجة وإقا
صل) يشركنون أما خير رك مرف )  ن ن يع إفحببا م باب ممن هذا لكن خير الله أ

صل الله أم أعلم ءأنتم قلمتعالى: ((  قوله ومنه الخصم، ركبب يعببرف )) 
ن ن ضضا هذا لكن الله هو العلم أ فائبب دة وهببذه الخصببم، إفحببا م باب ممن أي

رهوا مب ن ن لها انت رين بيببن المفاضلة أ كئ رت شببي كو كراد ل ظبباهر بينهمببا التفببا بببه ريبب
كرنة كراد ولكن المقا كحا م به ري الخصم.  إف

ن ن الية فوائ د من طيب محبب د ولببم اللببه آيات في اهستقا م كمن الكريمة: أ ريل
ننه فيهببا ضنببا القيامببة يببو م يببأمتي فببإ مم زمن((لقببوله:  آ يششنوم آمنششا يأتي  أ

كقو ن الذين الملح دين مقابل ) في) القيامة رل النار. في ري
رة الية فوائ د ومن كم كظ لقببوله: (( هسلطانه وقوة وجل عز الله الكريمة: ع

ن ن شششئتم مششا اعملنوا ممببل ممببن إل يكببو ن ل الته ديبب د هببذا مثببل ))فببإ كا
السلطا ن.

مله: ((  القيامة يو م الية: إثبات فوائ د ومن )). القيامة ينوملقو
ن ن ومنها ضضا: أ كس أي ءن بين القيامة يو م في النا مم مئف آ أمششنلقوله: ((  وخا
)). القيامة ينوم آمنا يأتي
رت الكريمة الية فوائ د ومن مششا اعملنوالقببوله: ((  للعببب د المشببيئة إثبببا

ر ن شئتم صد ذلك في )) فيكو يقولو ن: الجبرية الجبرية، على من؟ على كر
كبر النسا ن رج ضبببا يفعببل، فيمببا إرادة أي لببه وليببس العمل على رم لهببم عج
للي كصبب رعبب د إرادة، بل ويمشببي إرادة، بل ويتوضببأ إرادة، بل ري إرادة، بل ويق
كبر؟ هسبحا ن إرادة، بل ويكفر إرادة، بل ويؤمن رج رم مجبببر، قال: نعم الله! 
مة هذه فالحركة مجبر ني مع مرق النببار هببل النببار فببي كببالحراق فيببه طبي رمتحبب

كع لكببن ل، باختيارهببا؟ مد الفعببال يقولببو ن: هببذه هببم الحببراق، فيهببا رأو
نية كل النسا ن ممن والحركات مد مبل لكنه إرا ن ن عليهببا، رج كتببه ويقولببو ن: إ كك كر ح

مته الرادية كك كر كح ن در ج في النسا ن فنزول الضطرارية ك رليببا ممببن ال رع إلببى ال
رده السفلى رصعو كمببن العليببا إلى السفلى من و ك ج ك مر رحبب ضة رد كجبب كر رح البب در ج، د

نل اختيار له والم دحر ج اختيار؟ له ما و



اختيار له ما: الطالب
مزل اللي يقولو ن: هكذا : همالشيخ لهببم: إذا فقيببل فببرق، ل باختيبباره ين

ن ن كذلك كا ن كلبم ممبن فببإ كب أ ن الظلبم أظ لذ كعب ره ري ن ن الظبالم اللبب الظبالم ل
كبر يقول: أنا كرة لي ما رمج رلببم يمكببن، ل قببالوا: ل، اختيببار، لي ول رق د لظ ال

لق في مل الله كح محي مل مست محي ممته مست ن ن ل لذا ر ده ل الله كمل ننه ريري مستحيل لك
ممته رف فقالوا: لنه لماذا؟ لذا لر كص مكه في الخالق مت لرف رمل كص ملكه في والمت
ملم، ليببس رم القيببم ابببن قببال ولهببذا واضببح؟ بظببا رهم عنهببم: " والظلبب ك د عنبب

رل كحا رم ممته الب رأمتم " ونحببن لببذا كطبب ن ن نقببول: أخ كع متعببالى اللببه ل كر شببرائ ع شبب
كع د كفهبا كمن وأو كل كعب د خا ن وو كقهبا كم ا ن وأعطبى واف رلبم حريبة النس لظ وال
مكن لق في مم ننه الله كح مل لك محي ضة عليه مست كد الظلببم يريبب د ل أنه بمعنى إرا

كلم شاء ولو كظ كفه وليببس يريبب ده، ل لكنه كل ضقببا وصبب متعببالى: اللببه قببال إطل
بل  ما(() وقال: ) للعبيد بظلم ربك  وما(( زد رب ومششا لششد ي القنول بي
 ومششا((الظلببم:  إرادة نفببي في متعالى الله ) وقال) للعبيد بظلم أنا

نما بيريد الله رح ) وكيف) للعباد ظل ن د كم كت رمر وجل عز الله ي مسببتحيل؟ بأ
ن ن لول ممكن غير هذا مكن الظلم أ رف كا ن ما مم رص ضل بببه اللببه و فهببو كمببا

مكن رم لذب أ ن م كع كضى الذي النسا ن ري رم كله أ كره لي مكن الله طاعة في ونها مم
ضل ضل ل؟ أو عق مكن، عق نن مم كل لببذلك هذا ريري د ل متعالى الله لك كطبب قببولهم ب
ننه نظلم بأ مل ال لق في محا ننه الخالق كح لل على ملكه، في يتصرف ل حال ك
مت على )) دليل شئتم ما اعملنوا((  هذه الية في مللعببب د المشببيئة إثبا
لد وهو رر صدا ي ضحا ر مض ننببه العجب الجبرية، على وا ك م أ الجبريببة ضبب د أنبباس قببا

روا كو ك دا ر دعببة الب دعببة ف مب كدة مشببيئة لببه قببالوا: النسببا ن ب متيببار وإرا رخ ننببه وا لك
مصل مته متعالى الله إرادة عن منف كئ يل ومشي مق كدة فيببه لله ما بالعمل رمست إرا
ضقا، رعر ل باختيببارك ومتجيببء متذهب ال ن أنت قال: نعم كيف؟ إطل أ ن متشبب

ض دا ررك أح مببب ضذا يكرهببك أو يج كة ل فببإ ضرا متفعببل أنببت بفعلببك للببه علقبب مختببا
صل مق إلببى أقببرب أيهببم طيببب، ال ن؟ أفهمتببم الخببالق، إرادة عببن مسببت
نية الق درية؟ أو الجبرية المعقول مر إنسببا ن كببل ل ن للمعقببول؛ أقرب الق د

مرف ننه يع كعل أ ننه باختياره الشيء يف كم د وأ مله على ريح ي م للخير فع كذ ري علببى و
مله يق ما اختيار بغير كا ن ولو الشر فع كح كت كم د أ ن اهس أ ن ول الخيببر علببى ريح
ن م كذ ير على ري نش صل ال كلم رك رو ن ولهذا ذلك، يع نم كس كلنيين؛ ري رمببو ن لنهم العق لك كح ري

ضذا المر، هذا مثل في حتى العقل كلت إ مب رقو رة نقول:  كعبب بب دعببة الجبريببة ب د
رتوا الذين الق درية كمن؟ كب رث ضة للنسا ن أ كد ضل إرا رو ن ولهذا اهستقل نم كس رجبوس ري م
ن ن كيببف؟ المة هذه مجوس المة، هذه مد ث المجببوس ل يقولببو ن: الحببوا



لظلمة لها لنور، خالقا ن: ال يل وال ير ممن ال دنيا في ما ك رقه كشبب الظلمببة، فخببال
يل رقه خير ممن فيها ما رك ن ن النور، فخال نمبا كلهبا الب دنيا في اللي الشياء ل إ
ره هناك يكو ن أ ن فيجب شر، وإما خير كل كله الخير إلها ن: إ ليهمببا الشببر، وإ أ

لنببور للخير؟ المناهسب كعة فيببه النببور ل ن ال وأيهمببا وانشببراح، الصبب در كهسبب
كسب ضذا الظلمة، للشر؟ أن ر د ث ما جمي ع قالوا: إ رح خالقببا ن: له الكو ن في ي
رنور، ظلمة رلق الظلمة و رلببق والنببور الشر متخ رخ يقببول هببذا وفببي الخيببر ي

محه: في المتنبي ر دو مم
ل د ث             ي د من عن دك الليل لظل م وكم                  كح ن ن  مت أ

نية مو كن متكذب   الما
ء د" أي ممن عن دك الليل لظل م "كم (كم) للتكثير ل د ث نعمببة مببن كي كحبب ن ن "مت أ

ن ن المجببوس مببن فرقببة المانويببة" وهببم يقولببو ن المانويببة "متكببذب" ل
كعم الشر، متخلق الظلمة لن محه: أنببت يقببول خيببر، شر؟ ول خير وال لممبب دو

رجود ضل مت ضرا لي لذب مما ونها كك نيببة ري مو كن ن ن الببذين الما رلببق الظلمببة يقولببو ن: إ متخ
ن ن نحببن حببال كببل على الشر، رت الجبريببة نقببول: إ كل مب ر دعببة بب دعتهم قببو بب
رم كل رع كو م أ ن يمكن ل الب دعة أ ن وا كقا  ل ن بب دعة رمت


